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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

DEPARTAMENTO DE  EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: 2008/2 
 

P R O G R A M A 
SEXTA  FASE 

 
 
DISCIPLINA:  Pesquisa em Educação Física II  
  Código: 6 MEFU 
  Carga Horária: 36 h/a (créditos 02) 
 
 
I. EMENTA:   
 

Análise e interpretação de dados nos diferentes tipos de delineamentos em 
pesquisa quantitativa e qualitativa.  

 
 
II. OBJETIVO GERAL 
 

Propiciar ao acadêmico do curso licenciatura em Educação Física os 
conhecimentos necessários para a análise e interpretação de dados nos 
diferentes tipos de delineamentos em pesquisa quantitativa e qualitativa. 

 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Discutir criticamente a produção do conhecimento científico frente às 
exigências éticas e metodológicas no contexto educacional; 
 
Propiciar conhecimentos sobre as exigências teórico-metodológicas 
específicas aos diferentes paradigmas epistemológicos mais utilizados em 
Educação Física Escolar; 
 
Propiciar conhecimentos sobre as diferentes técnicas de análise e 
interpretação de dados quantitativos; 
 
Propiciar conhecimentos sobre as diferentes técnicas de análise e 
interpretação de dados qualitativos; 
 
Fornecer subsídios teórico-práticos para elaboração integral de um projeto 
de pesquisa no contexto educacional 
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IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I – Produção científica na pesquisa educacional 
UNIDADE II – Exigências teórico-metodológicas 
UNIDADE III – Técnicas de análise e interpretação de dados quantitativos 
UNIDADE IV – Técnicas de análise e interpretação de dados qualitativos 
UNIDADE V – Projeto de pesquisa 

 
 
V. METODOLOGIA ADOTADA 
 

As aulas serão ministradas de forma expositiva, buscando o modo dialógico 
de enfrentamento e debate para sensibilização e embasamento dos alunos 
a partir da bibliografia a ser desenvolvida, além da possibilidade da 
experimentação da docência na apresentação dos trabalhos. Serão 
desenvolvidos trabalhos em grupo (Seminários) e individuais (Projeto, 
Avaliações). 

 
 
VI.   AVALIAÇÃO 

 
A nota final (NF) será obtida através da nota de apresentação de 01 
Seminário (SE), de 01 Projeto de Pesquisa (PP), 02 Avaliações (AV). Cada 
nota pode variar de 00 a 10 pontos, conforme critérios de avaliação. 
 
Composição da Nota Final: SE (20%) + PP (40%) + AV (40%) = NF (100%) 
 
Critérios de Avaliação : 
• Nota 10: Atividade realizada integralmente, com excelente qualidade. 
• Nota 09: Atividade realizada integralmente, com ótima qualidade. 
• Nota 08: Atividade realizada integralmente, com boa qualidade.   
• Nota 07: Atividade realizada integralmente, com ruim qualidade. 
• Nota 06: Atividade realizada integralmente, sem qualidade. 
• Nota 05: Atividade realizada parcialmente, com excelente qualidade. 
• Nota 04: Atividade realizada parcialmente, com ótima qualidade. 
• Nota 03: Atividade realizada parcialmente, com boa qualidade.   
• Nota 02: Atividade realizada parcialmente, com baixa qualidade. 
• Nota 01: Atividade realizada parcialmente, sem qualidade. 
• Nota 00: Atividade não realizada. 

 
 
VII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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Técnicos e Científicos, 2003. 222 p. 
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passo a passo da construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Shape, 
2004. 158 p. 
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados . 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 277 p. 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 
GONZÁLEZ REY, F. L. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos 
de construção da informação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 
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IX. OBSERVAÇÕES 
 
           Programa aprovado pelo departamento em : ____/_____/_____ 

 
Chefe de departamento : _______________________________ 
 
Diretor de ensino :_____________________________________           


